
Farmall 105 C HILO HD 
 
ŠPECIFIKÁCIA TRAKTORA 
 
Motor 

CASE IH F5C, 4 válcový motor nové generace s objemem 3,4 l a vyšší efektivitou,Tier 4a, elektronické 

vstřikování paliva Common Rail, dva ventily na válec, přeplňování turbodmychadlem s regulací 

Wastegate, mezichladič stlačeného vzduchu, EGR systém s DOC katalyzátorem a DPF filtrem, visco spojka 

ventilátoru, předehřev nasávaného vzduchu pro studené starty, nový cyklonový předčistič nasávaného 

vzduchu, palivová nádrž 160 l, alternátor 120 A, akumulátor 100 Ah s el. odpojovačem,  interval výměny 

motorového oleje 600 Mth, vertikální výfuk 

FARMALL 105C HI-LO HD – jmenovitý výkon 79 kW (107 k) při 2300 ot/min dle ECE-R120, maximální krouticí 

moment 444 Nm při 1500 ot/min 

Převodovka  

40 km/h, dvoustupňový PowerShift (násobič rychlostí), 24 převodových stupňů vpřed, 24 vzad (24x24), 4 

rychlosti ve 3 skupinách ovládání pojezdu vpřed / vzad pod zatížením Powershuttle, ovládání spojky tlačítkem 

na řadící páce Power Clutch, nastavení agresivity reverzace ve 3 krocích, zesílená zadní náprava Heavy Duty, 

100 % elektrohydraulická uzávěrka diferenciálu, rozteč příruby zadní nápravy 275 mm, ECO převod pro úsporu 

paliva, aktivace spojky tlačítkem na řadicí páce (PowerClutch), mokré kotoučové brzdy na zadní 

nápravě, elektro-hydraulická uzávěrka zadního diferenciálu, parkovací brzda ovládaná mechanicky, 

automatické spínání pohonu 4x4 při brždění 

Vývodová hřídel elektrohydraulicky ovládaná 540E/540/1000  a 1 535/1 938/1926 ot/min, koncovka 6 

drážek, ovládání zadního tříbodového závěsu a  PTO na zadních blatnících (levé a pravé), řazení otáček PTO 

v kabině, rozšíření zadních blatníků 

Přední a zadní náprava 

Pohon přední nápravy 4WD, zesílené provedení přední nápravy Heavy Duty, elektrohydraulické zapínání pod 

zatížením, elektrohydraulické zapínání 100% uzávěrky diferenciálu, úhel natočení kol 55°, hydraulické čerpadlo pro 

řízení 36,5 l/min, přední dynamické blatníky 

Hydraulický systém v základní výbavě 

Elektronické ovládání zadního tříbodového závěsu (EHR), externí ovládání zadního tříbodového závěsu na 

blatnících, tříbodový rychlozávěs Kat.II, 2x externí pomocný zvedací píst o průměru 50 mm, maximální zvedací 

kapacita zadního tříbodového závěsu 4270 kg, mechanické stabilizátory, hydraulické čerpadlo s výkonem 64 

l/min, tlak 19 MPa, chladič hydraulického oleje, 2 okruhy hydrauliky s Deluxe rychlospojkami (dvojčinné, 

plovoucí poloha), 7 polová zásuvka pro přívěs, plovoucí funkce pro 2. okruh, sběrná nádobka na olej 

Kabina v základní výbavě 

Komfortní kabina s topením a filtrací nasávaného vzduchu, klimatizace, velké střešní okno pro čelní 

nakladač se sluneční clonou, otevíratelná zadní a boční okna, komfortní vzduchově odpružené sedadlo řidiče v 

provedení Deluxe s bezbečnostním pásem a loketní opěrkou (otočení o 15°), pohodlné sedadlo spolujezdce s 

bezpečnostním pásem, nastavitelný sloupek řízení ve dvou osách, Deluxe autorádio s Bluetooth, reproduktory 



a anténou, vnější teleskopická zpětná zrcátka, vnitřní zpětné zrcátko, digitální přístrojová deska  na sloupku 

řízení (analogové/digitální ukazatele), 4 přední ( 2 přední světlomety + 2 přední pracovná světla na střeše) + 2 

zadní pracovní světla, přední a zadní stěrač,  ostřikovač, držák SPZ na střeše, zásuvky 8 Ah a 25 Ah, příprava 

na maják, popelník, 2 zásuvky zapalovače cigaret, elektronický odpojovač baterie 

Příslušenství v základní výbavě 

Vzduchové brzdy dvouokruhové, mechanický etážový závěs pro přívěs + spodní tažná lišta - nastavitelný, 

multifunkční konzola držáku závaží s tažným okem, přední závaží 380 kg (držák závaží 60 kg, 6x40 kg, středový 

díl 80 kg), schránka na nářadí 

Pneumatiky 

Standardní přední 13,6 R24 (340/85) a zadní 16,9 R34 (420/85) 

Specifikace v základní výbavě 

Hmotnosti a rozměry → šířka x výška x délka 2.173 x 2.581 x 4.352 mm, rozvor 2.285 mm, celková hmotnost 

přívěsu 15 500 kg, provozní hmonost 3,4 - 4,2 t, maximální hmotnost 6,2 tun 

 


